sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA DA 75ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 06 de junho de 2016
Ao sexto dia do mês de junho do ano de 2016, na sede do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni, 05, Santo André (SP), às 9h, realizou-se a
Septuagésima Quinta Assembleia Geral Ordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, LUIZ
MARINHO, e com as presenças do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André,
CARLOS GRANA; São Caetano do Sul, PAULO PINHEIRO; do Prefeito de Mauá,
DONISETE BRAGA; do Prefeito de Rio Grande da Serra, LUIS GABRIEL FERNANDES DA
SILVEIRA. Ausente os prefeitos dos municípios de Diadema, LAURO MICHELS; de
Ribeirão Pires, SAULO BENEVIDES. Presentes também os assessores regionais de Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra.
INÍCIO – O Presidente Luiz Marinho iniciou os trabalhos cumprimentando e
agradecendo a presença de todos. Em seguida o Secretário Executivo, Luis Paulo
Bresciani, dá início à pauta, com o primeiro ponto que se referiu ao PLANO DIRETOR
REGIONAL, ao PLANO DIRETOR METROPOLITANO (PDUI) e ao CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO. Apresentação do programa do Seminário
Internacional “Desenvolvimento e Governança Regional: Diagnósticos e Perspectivas a
partir da RMSP”, a ser realizado em 08 e 09 de junho na UFABC. Registra que os
Prefeitos receberam o convite para participar da abertura do evento, que vai reunir
gestores, representantes de movimentos sociais, empresários, sindicalistas e
acadêmicos entre os dois dias. Até o momento recebemos 400 inscrições e estamos
preparados para receber 700 pessoas. O Presidente Luiz Marinho ressalta a
importância de ampla participação dos gestores dos sete municípios da região no
encontro, que vai abordar a elaboração do Plano Diretor Regional do ABC (PDR-ABC) e
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Grande São Paulo. Por
determinação do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), todas as regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas brasileiras devem desenvolver, até janeiro de
2018, os seus respectivos planos diretores. Durante o Seminário Internacional, serão
apresentadas experiências nacionais e internacionais sobre o tema. As palestras serão
divididas de acordo com as temáticas Desenvolvimento (quarta-feira) e Governança
Regional (quinta-feira). Na abertura do evento, as mesas debatem “Governança
territorial, democracia e desenvolvimento”, “A Região que temos. Estratégias de
desenvolvimento”, “Superando a Crise e Processos de Transformação Regional”. Já no
segundo dia de seminário, os debates discorrem sobre “As Experiências nacionais”, “As
Experiências Internacionais”, “Governança & Desenvolvimento: O que faremos?”. A
articulação de experiências nacionais e internacionais projeta os cenários de
transformação desejados para uma metrópole sustentável. O Secretário Executivo
lembra que em maio, o Prefeito Luiz Marinho foi eleito presidente do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, com mandato até o fim deste
ano. Esta eleição dá ainda mais relevância aos debates sobre o Plano Diretor Regional.
Ressalta a necessidade de uma governança interfederativa, conduzida de forma
compartilhada entre Estado, municípios e sociedade civil, com capacidade técnica e
legitimidade política para formular projetos estratégicos e transformadores no curto e
no longo prazo. O Presidente Luiz Marinho solicita a todos que se reforce o número de
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inscrições dos gestores municipais, e também que se avalie a possibilidade de
participação dos Prefeitos como moderadores das mesas programadas.
GT SEGURANÇA, CENTRO REGIONAL DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA, com a
apresentação do balanço de atividades no 1º semestre e plano de ações futuras. Na
sequencia o Secretário Executivo justifica a ausência do Sr. Everton Campos,
subinspetor da GCM São Bernardo do Campo e atual diretor geral do CRFSU, por
motivo de falecimento na família ocorrido no dia anterior, e convida o Sr. Dennis
Godoy Moreira, GCM Santo André e diretor de Logística do Centro Regional, para
realizar a apresentação. O coordenador do GT Segurança Pública, José Luís Martins
Navarro (Santo André), abre a apresentação ressaltando que o Centro Regional tem
acumulado ótimos resultados, sendo um exemplo para a formação de guardas civis em
todo o país. Com a palavra o GCM Dennis, integrante da atual direção do CRFSU,
cumprimenta a todos os presentes e inicia sua apresentação. Inaugurado em
dezembro do ano passado, o Centro Regional tem como objetivo se tornar uma
referência nacional para a formação de Guardas Civis Municipais (GCMs) e para outras
áreas no campo da Segurança Pública, como a Defesa Civil, além do Trânsito. É
pioneiro no país e deve se firmar como uma grande experiência a ser seguida. Nos seis
primeiros meses do ano, 420 guardas civis municipais (GCMs) de São Bernardo do
Campo, Mauá e Ribeirão Pires passaram pelo Curso de Formação Continuada, 40
GCMs da região participaram da formação específica de Controle de Distúrbio Civil
(CDC), 12 GCMs e dois servidores do Consórcio fizeram o Curso de Programação
Neurolinguística (PNL) e 39 GCMs de Diadema iniciaram o Curso de Ingresso na
carreira. Além disso, 28 novos GCMs do município de São Caetano do Sul iniciarão em
junho o curso de Ingresso na Carreira de Guarda Civil Municipal, com termino previsto
para setembro de 2016. Para o 2º semestre estão programados cursos: Formação
Continuada; Libras; Patrulhamento Tático; Controle de Distúrbio Civil; Formação de
Formadores e Programação Neurolinguística. Além disso, o Centro tem realizado
outras atividades; a Diretoria Executiva do CRFSU foi convidada a compartilhar a
experiência da formação regional na cidade de Itaquaquecetuba e região, o GT
Juventude convidou representantes do CRFSU para reunião (26/04/16), a fim de
conhecer a formação e as disciplinas ministradas para Guardas Civis Municipais, além
da representação institucional no evento realizado na Universidade Metodista
(30/05/2016), denominado "Uma Tarde na Universidade" e que promoveu encontro
sobre segurança urbana e prevenção da violência. Ressalta também o apoio da
Secretaria Executiva do Consorcio na estrutura do centro, incluindo a reforma predial;
terceirização de serviços de limpeza e copa; manutenção de ramais telefônicos e
interfones; apoio pedagógico; equipamentos para aulas práticas; dedetização e
limpeza das caixas d´água; fornecimento de água mineral; fornecimento de gás de
cozinha; fornecimento de matérias de escritório e o apoio administrativo do servidor
designado especificamente para o CRFSU, Sr. Giordano Pacchelli. O Secretário Cicero
Silva (São Bernardo do Campo) informa a solicitação do município de Franco da Rocha
para a realização do curso para 3 GCMs que ingressaram esse ano. O Presidente
delibera que a prioridade são os municípios da região, mas que é possível pensar no
regulamento interno deliberando uma cota máxima de vagas aos municípios vizinhos,
desde que aprovado por todos os Prefeitos, uma vez que envolve custos, e solicita que
seja avaliada juridicamente essa condição. O Presidente Luiz Marinho fala ainda sobre
a questão do estande de tiro, que seria colocado no CRFSU mas segue como item
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pendente. Pede ao GT Segurança que paute essa discussão e busque uma solução
institucional priorizando o compartilhamento do estande do Tiro de Guerra na região.
O Secretário e coordenador do GT, José Luiz Navarro (Santo André) informa que o Tiro
de Guerra tem muita demanda, inclusive da PM, por isso a dificuldade de contemplar
todas as necessidades da região. O Presidente Luiz Marinho reitera ser necessário
formalizar a relação e dar prioridade aos municípios (GCMS´S) através do Centro
Regional de Formação, e conclui agradecendo e parabenizando à diretoria do CRFSU e
ao GT Segurança pelo trabalho realizado até o momento.
GT MOBILIDADE - Cronograma da elaboração de projetos com recursos do PAC
Mobilidade. A coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea Brisida (São Bernardo do
Campo), informa sobre o andamento dos 21 novos projetos do Plano Regional de
Mobilidade, cuja elaboração foi autorizada pelo Ministério das Cidades com recursos
do PAC para o Consórcio. Os projetos básicos estarão concluídos dentro de 18 meses,
contados a partir da ordem de serviço, assinada em 8 de março. Os estudos são
necessários para viabilização das futuras obras, que tornarão possível uma rede
integrada de transporte coletivo no ABC. Informa que temos recursos da ordem de R$
15 milhoes do Governo Federal empenhados para cobrir a previsão do cronograma em
2016. Além disso, o Consórcio também está finalizando o edital a ser enviado para a
Caixa para a contratação do projeto do Centro de Monitoramento Regional (CCO), cujo
recurso também já foi previamente autorizado pelo governo federal. Retomada da
Campanha Travessia Segura em parceria com GT Educação. Ainda com a palavra,
Andrea Brisida informa sobre a nova etapa da Campanha Travessia Segura, de
conscientização de motoristas e pedestres, retomando a programação de atividades.
As ações serão realizadas no entorno de instituições de ensino dos sete municípios,
com equipes orientando e distribuindo materiais educativos sobre prevenção e
redução dos acidentes no trânsito. A retomada das ações pretende introduzir, no
longo prazo, uma mudança cultural entre os moradores da região, incorporando a
valorização do uso e do respeito às faixas de pedestres.
GT EDUCAÇÃO, GT PESSOA COM DEFICIÊNCIA e GT DIREITOS HUMANOS, GRUPO
TEMÁTICO LGBT - Apresentação de documentos, proposições e deliberações
regionais. Apresentação do Plano Regional de Educação, aprovado na Conferência
Regional. Com a palavra, a coordenadora do GT Educação, Sra. Diana de Morais
(Mauá), informa que os documentos referentes ao Plano Regional de Educação (PRE)
estão na pasta entregue aos Prefeitos, e passa a apresentar o resultado do trabalho
construído regionalmente. Informa que foram realizadas duas pré-conferencias
regionais, em Santo Andre e São Bernardo do Campo e em 3 dezembro de 2015 foi
realizada a Conferência Regional de Educação na UFABC, Campus São Bernardo do
Campo, que resultou na aprovação do documento final do Plano Regional de
Educação, dividido em cinco eixos, com metas e estratégias. Eixo I – financiamento e
monitoramento; eixo II – valorização dos profissionais da educação; eixo III – qualidade
social da educação; eixo IV – participação popular e gestão democrática; eixo V–
formação dos profissionais da educação. No Eixo I foram aprovadas 2 metas e 16
estratégias, no eixo II constam 2 Metas e 11 Estratégias, o eixo III compreende 6 metas
e 28 estratégias, o eixo IV possui 1 meta e 18 estratégias e o eixo V conclui o
documento com 2 metas e 18 estratégias, todas devidamente detalhadas no PRE. O
primeiro passo na execução do PRE será a realização do Seminário Regional de
Educação Inclusiva, no próximo dia 10 de junho em Santo André. A finalidade da
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presença do GT Educação na assembleia é a aprovação dos prefeitos e posterior
divulgação e execução do PRE, cujo texto será disponibilizado no site do Consorcio. O
Plano foi aprovado por unanimidade pela Assembleia de Prefeitos. A seguir ocorre a
Entrega do documento regional embasado nas Conferências Municipais dos Direitos
da Pessoa com Deficiência realizadas no ano de 2015. A coordenadora do GT Pessoa
com Deficiência, Sra. Maria de Fatima Actis (São Bernardo do Campo), entrega aos
prefeitos uma cópia do documento e faz uma exposição sobre o texto das Diretrizes e
Ações Regionais Baseadas nas Conferências Municipais dos Direitos da Pessoa com
Deficiência das Cidades do Grande ABC. As propostas saíram das conferências
municipais dos Direitos da Pessoa com deficiência das Cidades do Grande ABC,
realizadas em 2015, e o GT Pessoa com Deficiência sistematizou as principais diretrizes
e ações relevantes para o planejamento de ações regionais nesta temática. O
documento propõe, entre outras medidas, a articulação e o acompanhamento das
políticas da pessoa com deficiência, em âmbito regional em 3 eixos: (1) gênero, raça e
etnia; (2) diversidade sexual e geracional, (3) órgãos gestores e instâncias de
participação social, interação entre poderes e entes federados. O documento também
será devidamente disponibilizado no site do Consorcio. A seguir se dá a Entrega do
documento da Conferência Regional LGBT. A coordenadora do Grupo Temático LGBT
do Consórcio, Sra. Eliad Dias dos Santos (Santo André), apresenta o documento da 2ª
Conferência Regional de Políticas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (LGBT). A 2ª Conferência Regional LGBT teve a intenção de
promover diagnóstico situacional com as políticas e ações já implementadas nos
municípios, bem como apresentar propostas de fortalecimento de atuação em rede,
além de identificar marcos legais avaliando se atendem aos objetivos de
enfrentamento à violência cometida contra a população LGBT, em virtude de sua
orientação sexual e/ou identidade de gênero. Foi realizada no dia 7 de novembro de
2015, para discutir propostas destinadas à Comunidade LGBT, além de políticas de
combate à discriminação e de defesa dos direitos humanos deste segmento da
sociedade. O evento foi organizado pelo Grupo Temático LGBT, por meio da Comissão
Organizadora Regional composta por representantes do movimento social e do poder
público das sete cidades da região. O evento foi aberto ao público, na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em Santo André. Estiveram presentes 54
pessoas, integrantes de movimentos sociais e representantes do poder público nas
esferas do Executivo, Legislativo e Judiciário. A palestra principal foi promovida por
Soninha Francine, coordenadora da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo. A
edição regional, prevista no documento de chamamento das conferências, antecedeu
a 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais que acontecerá simultaneamente a outros
encontros promovidos pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, durante as Conferências Nacionais Conjuntas dos Direitos Humanos,
registrando-se que a primeira Conferência regional foi realizada em 2011 com apoio
institucional do Consórcio. As propostas aprovadas na 2ª Conferência Regional LGBT
do Grande ABC são entregues aos prefeitos integrantes do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, para abertura de discussão e implementação de politicas públicas nas 7
cidades. O texto enfatiza especialmente a questão do enfrentamento da violência
contra a população LGBT, e a coordenadora do grupo temático, Eliad Santos, entrega
ao Presidente a solicitação de uma casa de passagem e a criação de um centro de
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referência da diversidade regional para atendimento ao segmento LGBT, justificando
que temos muita dificuldade dos albergues atenderem o segmento, principalmente
pelo preconceito. A questão foi reiterada por representantes do movimento LGBT
também presentes na Assembleia; o Presidente Luiz Marinho solicitou que a Secretaria
Executiva buscasse analisar a solicitação acolhendo a proposta de se realizar uma
pesquisa de campo de modo a identificar e avaliar as melhores alternativas para a
politica regional de enfrentamento da violência contra a população LGBT.
GT SAÚDE – Evolução dos casos de dengue e gripe H1N1. Com a palavra o
coordenador do Grupo de Trabalho Saúde do Consórcio e secretário de Saúde de
Santo André, Sr. Homero Nepomuceno Duarte, informa que vai se iniciar no mês de
junho o planejamento das ações para o combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya, para o período entre o final de
2016 e os primeiros meses de 2017. Afirma que em 2016, as equipes envolvidas
trabalharam muito intensamente e o Grande ABC conseguir enfrentar esse período de
modo bastante satisfatório A Sala de Situação e Monitoramento passa a se reunir uma
vez ao mês, sendo que o balanço mais recente de casos suspeitos apontou uma
diminuição de 68,6% até a vigésima primeira semana epidemiológica, encerrada em 28
de maio, na comparação com o mesmo período de 2015. O total de notificações
atingiu 7.972, ante 25.407 ocorrências no ano passado. O levantamento considera
dados coletados com os municípios e repassados ao Grupo de Vigilância
Epidemiológica (GVE 7), da Secretaria Estadual da Saúde. Em relação aos casos de
dengue e de gripe Influenza A causada pelo vírus H1N1, também monitorados pelo GT
Saúde, Homero Duarte ressaltou que o número de novas notificações também vem
caindo a cada semana. Além disso, as cidades do Grande ABC superaram a meta de
vacinação da população mais vulnerável estabelecida pelo Ministério da Saúde. Foram
registrados no ABC 68 casos confirmados de gripe Influenza A causada pelo vírus H1N1
até 31 de maio, de acordo com dados coletados com os municípios e repassados ao
GVE7, da Secretaria de Estado da Saúde. Neste ano, ocorreram 28 óbitos de
moradores da região em decorrência da gripe A. O Presidente Luiz Marinho agradeceu
e parabenizou ao GT Saúde pelo trabalho e pelas campanhas realizadas, reiterando a
importância de maior envolvimento das redes municipais de educação nesse processo
ao longo dos próximos meses.
SECRETARIA EXECUTIVA - Balanço dos repasses financeiros dos municípios
consorciados e deliberação sobre débitos relativos ao orçamento 2014. O Secretário
Executivo informa que os Prefeitos receberam um oficio com a situação de repasses
pendentes, com exceção do município de São Bernardo do Campo, que segue
integralmente adimplente; as prefeituras de São Caetano do Sul e Mauá registram
atrasos de um e dois meses respectivamente, sendo o caso mais crítico do município
de Diadema, como registrado na tabela apresentada aos Prefeitos. Aponta a
necessidade de se aprovar o reparcelamento dos valores relativos a 2014 para os
municípios de Diadema e Ribeirão Pires, que por seu turno apresentou uma proposta
de quitação em 36 meses, enquanto o município de Diadema ainda não apresentou
nenhuma proposta. O Prefeito Luiz Marinho registra a gravidade do tema, lembrando
que a inadimplência pode levar a uma situação de paralisação de projetos elaborados
através do Consórcio; lembra que apesar disso todos os municípios vêm tendo suas
equipes e realidades consideradas nas ações regionais, como na formação de GCMs de
Diadema pelo Centro Regional. O Prefeito Donisete Braga registra o esforço do
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município para quitar pendencias anteriores, como ocorreu também por parte de
Santo André no inicio de 2016. O Secretário Executivo propõe que o reparcelamento
de Ribeirão Pires seja aprovado por 30 meses, de forma a se compatibilizar com o
parcelamento de 2015, anteriormente validado por 3 anos a partir de janeiro de 2016;
desse modo se faria um novo termo de parcelamento considerando os valores
pendentes de 2014 e 2015 com vigência entre julho de 2016 e dezembro de 2018.
Deliberação: a Assembleia de Prefeitos aprova a proposta de Ribeirão Pires no prazo
de 30 meses a partir do próximo mês de julho. A seguir o Secretário Executivo reitera
a Solicitação do Balanço Financeiro para apuração das receitas ordinárias (recursos
não vinculados) da Administração Direta, com posição em 31/12/2015 para
elaboração do orçamento de 2017. Informa que o pedido já foi enviado formalmente
aos municípios, mas até o momento somente o município de São Bernardo do Campo
encaminhou a devida resposta, necessária para a elaboração da proposta
orçamentária referente ao próximo exercício.
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GT DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E SEBRAE NACIONAL - Apresentação do presidente do SEBRAE, Sr. Guilherme Afif
Domingos, sobre abertura de crédito para micro e pequenas empresas do Grande
ABC. Os Prefeitos recebem o presidente do SEBRAE Nacional, Sr. Guilherme Afif
Domingos, que inicia sua fala agradecendo a todos os presentes e informando que
estão presentes também os gerentes do SEBRAE. Ressalta a sua preocupação com o
problema que atinge renda e emprego. O Sr. Afif Domingos anuncia que o SEBRAE irá
aplicar inicialmente no Grande ABC o recurso liberado pelo FAT para capital de giro
para micro e pequenas empresas, desde que se comprometam a não desempregar
pelo prazo de um ano, e aquelas com mais de dez empregados que contratem um
Jovem Aprendiz. Com isso, daremos oxigênio para as empresas fazerem a travessia da
crise econômica, principalmente nesse momento mais difícil. Na avaliação do Sr. Afif
Domingos, na região há grande quantidade de trabalhadores qualificados em situação
de layoff (suspensão temporária de contrato), além de micro e pequenas empresas
carentes de crédito orientado, especialmente para capital de giro, que possui custo
proibitivo. Quem não tem garantias reais não consegue empréstimos. Anuncia
também um pacote de ações que irão contemplar micro e pequenas empresas de
região. A linha de crédito recentemente anunciada pelo Governo Federal para
financiar capital de giro às MPEs, utilizando R$ 5 bilhões do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), será lançada nas sete cidades durante um dos mutirões promovidos
pelo SEBRAE Nacional, pelo SEBRAE SP, com o apoio do Consórcio e Agência de
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. A previsão é que o primeiro mutirão,
chamado de 1º Feirão de Crédito do ABC, seja realizado no dia 17 de junho, no Senac
São Bernardo do Campo, onde serão disponibilizados serviços de atendimento aos
micro e pequenos empreendedores, bem como empreendedores individuais, além de
atividades de atualização e regularização cadastral dos negócios, consultorias gratuitas
do Sebrae sobre gestão em diversas áreas (finanças, marketing, produção, qualidade,
entre outros), orientações sobre tomada de crédito e atendimentos de instituições
financeiras. Para a segunda quinzena de julho, o SEBRASE pretende realizar o segundo
mutirão, denominado preliminarmente como “Super MEI” em referencia ao
Microempreendedor Individual, desta vez em Santo André, com o objetivo de
reorientação aos trabalhadores desempregados para que busquem alternativas de
trabalho autônomo, formalizado através do MEI. Serão disponibilizados também 17
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cursos para atividades carentes no mercado de trabalho, a serem ministradas pelo
SENAI, Senac e Centro Paula Souza e o Sebrae vai pagar essa reciclagem. Ressalta a
importância da interlocução, por meio do Consórcio e da Agencia, entre os agentes
gestores na promoção de políticas públicas voltadas para a economia local. Na medida
em que há uma estrutura organizada em uma microrregião, como é entendido o ABC,
apesar de sua extensão, isso facilita o desenvolvimento de projetos e ações de
fortalecimento econômico. O Presidente do Sebrae fala também sobre a linha de
financiamento para capital de giro. Em maio deste ano, o Ministério do Trabalho e
Previdência Social anunciou a criação de nova linha de crédito destinada para micro e
pequenas empresas de todo o país, para financiarem capital de giro. Foram
disponibilizados R$ 5 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Os recursos
serão repassados por meio do Banco do Brasil (R$ 2 bilhões) e do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (R$ 3 bilhões). A linha atende empresas
com faturamento entre R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões por ano, com taxas de juros que
variam entre 17% a 19,5% ao ano, e limite máximo de liberação de até R$ 200 mil por
empresa. O prazo para pagamento do empréstimo é de até 48 meses, com seis meses
de carência. Como contrapartida ao financiamento, o tomador do crédito deverá se
comprometer a manter a quantidade atual de postos de trabalho por pelo menos 12
meses e, nas empresas com mais de dez funcionários, contratar um Jovem Aprendiz. A
intenção é apressar o início das atividades começando pioneiramente no ABC e, a
partir dessa experiência, levaremos para regiões metropolitanas do país que oferecem
quadro semelhante. Na região, de acordo com dados da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, há 230 mil empresas, das quais 208 mil são de
micro e pequeno porte (90,5%). Por segmento de atividades, a maior quantidade de
micro e pequenas empresas tem atuação nas áreas de “Comércio, Reparação de
Veículos Automotores e Motocicletas” (79 mil MPEs); “Atividades Administrativas e
Serviços Complementares” (14.5 mil MPEs); e “Indústria de Transformação” (12 mil
MPEs). O presidente Luiz Marinho agradece a Sr. Afif Domingos pelo anuncio e pela
iniciativa na região, e pela confiança na capacidade de articulação e organização
regional, por meio da Agência e do Consórcio, na busca de soluções e alternativas para
retomar o crescimento. Pede que haja o máximo empenho das entidades regionais e
dos secretários municipais de Desenvolvimento Economico, também presentes ao
encontro, para o sucesso do mutirão no próximo dia 17 de junho.
Por fim, o Secretário Executivo passa aos INFORMES e agenda futura, relatando os
seguintes eventos programados: 1. Workshop “Inovação e Promoção da Eficiência
Energética na Indústria”, 7 de junho, às 9h, no auditório do SENAI Mário Amato, em
São Bernardo do Campo; 2. Formação Regional para Servidores Públicos no
atendimento à juventude do Grande ABC, 23 e 30 de junho, às 9h, auditório do
Consórcio; 3. Finalização do 1º Circuito Regional do Cambuci, com o 3º Festival do
Cambuci de Ribeirão Pires, dias 25 e 26 de junho. Encerramento dia 29 de junho, às
19h30, na sede do Consórcio; 4. 1º Congresso Brasileiro de Turismo Industrial em
parceria com o Senac São Bernardo do Campo, dias 14 e 15 de julho, no auditório do
Senac em São Bernardo do Campo; 5. Audiência Pública da ALESP sobre o Orçamento
Estadual 2017 – 20 de junho, às 19h, Câmara Municipal de São Bernardo do Campo; 6.
I Seminário de Educação Inclusiva do Grande ABCDMRR – Articulações e Desafios – dia
10 de junho, às 8h30, no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector em
Santo André.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Luiz Marinho deu por
cumprida a ordem do dia e encerrou a Assembleia Geral, às 12 horas, cuja ata, após
lida e achada conforme, vai assinada pelos Excelentíssimos Senhores Prefeitos. Eu, Luis
Paulo Bresciani, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo.
Região do Grande ABC, em 06 de junho de 2016.
Prefeitos presentes na 75ª Assembleia Geral Ordinária.

LUIZ MARINHO
Presidente
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

CARLOS GRANA
Prefeito do Município de Santo André

PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

DONISETE BRAGA
Prefeito do Município de Mauá

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
_______________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
75ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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